
 Назив 
предмета:  

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 изборни 7 2 1+1 

 
Студијски програми за које се организује: 
Француски језик и књижевност 
 
Условљеност другим предметима: 
не 
Циљеви изучавања предмета: 
Основна теоријска знања о прагматици и њеном развоју; лингвистичким и нелингвистичким факторима укљученим у комуникацију и 
разумијевање исказа. 
 
Исходи / резултати учења (стечена знања): 
Студенти посједују основна знања о прагматици и филозофији језика; познају значај контекста, општих знања, ванлингвистичких 
информација, процедура додијељивања референата итд. у тумачењу и разумијевању исказа. 
Име и презиме наставника и сарадника: 
Проф. др Веран Станојевић 
Мр Драгана Лукајић 
 
Методe наставе и савладавања градива: 
Интерактивна предавања и практичне вјежбе са текстовима на француском језику 
 
Садржај предмета: 

Припремна недјеља 
 

I      недjеља 
II     недjеља 
III    недjеља 
IV    недjеља 
V     недjеља 
VI    недjеља 
VII   недjеља 

    VIII    недjеља 
IX     недjеља 
X      недjеља 
XI     недjеља 
XII    недjеља 
XIII   недjеља 
XIV   недjеља 
XV    недjеља 

Припрема и упис семестра 
 
Увод у прагматику: сврха и разумијевање језика 
Развој прагматике 
Филозофи језика: Џ. Л. Аустин 
Џ. Л. Сирл 
Х.П. Грајс 
Когнитивна прагматика: Спербер и Вилсон 
Когнитивна или нелингвистичка прагматика 
Информативна / когнитивна намјера, очигледно-инференцијална комуникација 
Теорија релевантности и тумачење исказа 
Интегрисана прагматика: О. Дикро 
Концептуални / процедурални садржај 
Претпоставка и подразумијевање 
Скаларни феномени и тумачење исказа 
Теорија полифоније 
Рекапитулација 
                                                                                                           
 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
                  2 часа 

У семестру 
  
30 часова 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
Bracops, M., Introduction à la pragmatique. Les théories fondatrices : actes de langage, pragmatique cognitive, pragmatique intégrée, 
Bruxelles, De Boeck, 2006. 
Moeschler, Jacques et al. Langage et pertinence. Référence temporelle, anaphore, connecteurs et métaphore,  Presses universitaires de Nancy, 
1994. 
Riegel, M. et al. Grammaire méthodique du français, PUF, 1994. 
Austin, J.L.& Lane, G. Quand dire c’est faire, Seuil, 1991. 
Sperber, D. & Wilson, D. Pertinence. Communication et Cognition, Minuit, 1989. 
 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
 
Писмени и усмени испит 
 
-   
Посебна назнака за предмет:  



Име и презиме наставника који је припремио податке: проф.др Веран Станојевић 
Напомена: 
 

 
 
 
 
 


